
Na atividade do episódio passado você aprendeu como fazer
amigos e ter um dia mais divertido! Que tal agora convidar um

amigo para brincar de caça ao tesouro? Você também pode
pedir para alguém da sua família brincar com você!

Você pode variar a brincadeira de várias formas, seja
criativo! Vamos lá? Coloque seu chapéu de pirata e vamos
brincar!
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Caça ao tesouro

Podcast: Histórias para aprender
Episódio: A caçada ao tesouro

1 Imprima duas cópias da lista que está na folha abaixo

2 Marque um tempo no relógio, por exemplo 10 minutos

3 Você deverá procurar na sua casa os objetos. Quando
encontrar, você pode comunicar a pessoa que ficou com a
outra lista para ela marcar o que você encontrou. Exemplo:
"A geladeira abre e fecha"

4 O objetivo é encontrar o maior número de objetos no tempo
estipulado!

5

Desenhe você 



para escrever

redondo
que você possa enxergar através

que seja macio
que seja bem duro

que forme um par
que tenha cheiro

laranja
que seja melequento
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Caça ao tesouro
com um nariz
que faça barulho
que boie
azul
que acenda e apague
vermelho
que brilhe

que tenha um cheiro ruim
feito de metal

Procure algo:

que tenha botões
com rodas
com patas
que esteja vivo

que seja torto

vermelho 

que você possa vestir na cabeça
que comece com a letra P
que diga as horas
que segure as coisas



Aproveite sua
atividade Gratuíta
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Termos de Uso
A revenda de materiais para impressão da Pongo Education é estritamente
proibida. Publicar arquivos da Pongo Education ou fazer download de links
em sites, mídias sociais, fóruns internos, salas de aula virtuais, sites de
armazenamento pessoal ou organizacional (Google Drive, Dropbox, etc.),
bate-papos internos, grupos do Facebook e similares é estritamente
Proibido. É permitido o envio de nosso boletim informativo com os impressos
para seus amigos, colegas, família, etc. Você só pode imprimir a Atividade
da Pongo Education para seu uso pessoal ou em sala de aula. Nenhum outro
uso é autorizado. Envie um e-mail para contato@pongoeducation.com para
solicitar um uso específico para nossos produtos para impressão. Você não
pode usar os impressos da Pongo Education (grátis ou comprados) em sua
prática profissional com clientes (coaching, terapia, aulas particulares e
similares) sem comprar uma licença profissional. Para obter mais
informações sobre licenças profissionais, entre em contato com
contato@pongoeducation.com É ilegal reproduzir ou distribuir material
protegido por direitos autorais sem a permissão do proprietário dos direitos
autorais


